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A higiene oral dos cães e gatos assume um papel de 
importância crescente na prevenção das doenças 
estomatológicas. Cerca de 80% dos cães e 70% dos gatos 
adultos apresentam sinais destas afecções. Os cães de raça 
pequena são os mais frequentemente afectados, pelo que 
devem ser alvo de especial atenção por parte dos 
proprietários. 

 

Sinais de doenças estomatológicas 
 
Halitose; Tártaro; Gengivite; Alterações na preensão e 
mastigação; Levar as patas à boca; Anorexia e depressão. 
 

Quais as causas das doenças estomatológicas? 
 
A combinação das bactérias com a saliva e os restos de 
comida causa a placa bacteriana. A placa bacteriana é o 
substrato mais importante para o desenvolvimento da 
doença estomatológica. Sem o devido tratamento, instala-
se a doença periodontal, que afecta os tecidos e as 
estruturas de suporte dos dentes. Em estado avançado, a 
doença periodontal causa dor, disfunção, perda de dentes e 
complicações sistémicas. Uma boa higiene oral é o primeiro 
passo para evitar o desenvolvimento da placa bacteriana e 
das doenças daí decorrentes. 
 

 Em que consiste uma boa higiene oral? 
 
1. Observar frequentemente a cavidade oral do animal, 
verificando a existência de algum dos sinais acima descritos. 

 
2.  Escovar diariamente os dentes do animal, eliminando a 
placa bacteriana, com pastas especificamente formuladas 
para permitirem a sua deglutição pelo animal. 
 
3. Em alternativa à escovagem, oferecer regularmente ao 
animal, snacks e materiais para roer formulados para a 
higiene oral. 
 
4. Alimentar o animal com uma dieta seca adequada, que 
promova a acção mecânica de limpeza dos dentes durante a 
refeição. 

Como escovar os dentes do animal? 
 
Colocar o animal numa posição confortável e aproximar-se 
de lado. 
 
Puxar os lábios e bochechas para trás, de forma a facilitar o 
acesso aos pré-molares e molares superiores. Começar a 
escovagem por estes dentes, progredindo para os incisivos. 
Efectuar movimentos circulares, incidindo especialmente no 
bordo gengival. A escova deverá descrever um ângulo de 
45º com a superfície dos dentes.  

Abrir a boca do animal e escovar os dentes inferiores, 
seguindo a mesma ordem. 

A escovagem dos dentes poderá não ser fácil, sobretudo se 
o animal não tolerar a escova. A habituação deverá ser 
progressiva: das primeiras vezes dever-se-á usar o dedo, 
mais tarde, uma gaze, e só depois a escova. Actualmente 
existem já escovas e pastas desenvolvidas especialmente 
para estes animais. A utilização de pastas dentífricas de uso 
humano está desaconselhada, pois podem causar distúrbios 
gástricos, uma vez que os cães e gatos não são capazes de 
as cuspir. 
 
A utilização de snacks de higiene oral é um método 
bastante prático e eficaz. 
 

Produtos mais utilizados  
 
Pastas: Arquifresh® Kit Dental, Orozyme® gel 
 
Snacks: Dental B® 
 
Outros: ossos prensados, brinquedos 
 

Consequências sistémicas 
 
A ausência de uma correcta higiene oral tem implicações 
graves na saúde dos animais. A infecção instalada na boca, 
resultante da acumulação de placa bacteriana e da deposição 
de tártaro, acabará por destruir os dentes, com repercussões 
graves no bem estar dos animais. Também a nível sistémico 
há consequências, desenvolvendo-se lesões no coração e no 
rim, por deposição de complexos antigénio-anticorpo, que 
levam à perda de função destes órgãos e complicações graves 
como endocardites e glomerulonefrites. 
 
As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva da equipa 
técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não dispensam a avaliação clínica dos 
animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-Veterinária.  


